Stævneevalueringsmøde den 26. november 2015 i VNKR
1) Hvordan er sæsonen gået indtil nu?
Mie H: Et aktivt år for D.6 – 331 pony D starter, 680 pony C starter, 335 heste D starter og 596 heste C
starter.
Der var en snak om at stævnerne efter BM skal se lidt anderledes ud, da der ikke kommer så mange til
start. Der blev snakket om færre stævner i fremtiden eller færre klasser.
2) Hvad gør vi for at fastholde vore frivillige?
Der blev talt ”opdragelse” – at klubbens medlemmer skal være forpligtiget til at hjælpe til, når der er
stævner. At der bør være en fælles holdning til dette i alle klubber.
Man kan evt. tage kontakt til flygtninge – måske de gerne vil være en del af dette ”ride samfund” – det
giver flere hjælpere og flygtningene bliver en del af det bornholmske samfund. Kommunen har lavet et
”frivillig bank” som består af forskellige som gerne vil hjælpe til med de kompetencer, som de har. Vi
tænker at det kan være svært at træde til i ridesporten hvis man intet kendskab har til den. Vi ved heller
ikke hvor langt kommunen er kommet med projektet. Kan vi belønne de frivillige? Evt. en tur til større
stævne eller kursus? Men hvor skal pengene komme fra til dette?
Der kom forslag til at dressure ryttere hjælper til ved springstævnerne og omvendt. I Midtsjællandsrideklub
skal medlemmer som selv starter, afgive 2 timer som hjælper.
Vigtigt at man tager rigtig godt imod nye medlemmer, så man føler sig velkommen. Spørge ind til, hvilke
kompetencer vedkommende har, så kræfterne bruges de rigtige steder.
3) Distrikt 6 – fælles generelle bestemmelser.
Det er ofte de ”gamle” ryttere som ikke udfylder korrekt. Hjemmesiden skal bruges til at tydeliggøre
fællesbestemmelserne.
4) Evt.
Forslag om youngrider klasser, så ponyryttere kan prøve heste. Her forslås træningsaftner. I
Indkøb af fælles vandgrav – mage til NLR´s. Tages op til d. møde.
Rejsefonden – tid til at søge tilskud til rejser
Ponymåling – den 9/1-16
Metoderne skal helst være ens for både pony og hest i tilsvarende klasser. MB kræver hele hallen. MB bør
være i B1, så omspring kan blive det højere. Kan ændres til B0 hvis få tilmeldte.

